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  248-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:40(  ؟. الورقية بالعم�ت المتاجرة حكم عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:04:53) (  بالكاميرا أو اليدوي التصوير مثل(  ؟ أيضاً  المقاصد إلى أو فقط الشرعية ا4لفاظ إلى ينظر ھل - 2

  ) 00:15:37(  ؟ الص�ة في واCفتراش التورك يكون كيف - 3

  ) 00:29:38(  ؟ واجبة اFمام متابعة وھل ؟ السجدتين بين اFقعاء حكم ما - 4

  ) 00:44:39(  ؟.ذلك في الصحيح بيان مع شاذ صحيح حديث ھذا يقول شخص على الشيخ إنكار - 5

  ) 00:48:55) . (  بالعقود أوفوا(  تعالى قوله ومعنى بالتأجير المتعلقة ا4حكام بعض - 6
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

افرتض اآلن أنه استمر الدينار بالنزول والنزول حىت تعطل ، وألغي باملرة كما أصاب أملانيا يف  ... :الشيخ 

رك ، يقول له خذ مليون هذا شيء زماا يف ماركها ، فإذا رجل كان مدينا مبليون مارك ، بعد ما تعطل املا

واضح مكشوف أن فيه ظلما للدائن ، بدل اإلحسان إليه ، واإلحسان يف الوفاء يتطلب الزيادة يف الوفاء 

، قاله  )خيركم خيركم قضاء ، وأنا خيركم قضاء ( وليس النقص ، واحلديث السابق قوله عليه السالم 

هذا ليس من الربا يف شيء ، هذا من حسن . مل مجلني الرسول عليه السالم حينما وىف الرجل بدل اجل

املعاملة ، الربا هو أن يشرتط الدائن على املدين الزيادة ، أما أن يوىف املدين الدائن زيادة عما استدان منه ، 

  من استعاذكم باهللا فأعيذوه ، ومن ايش ؟ ( فهذا ليس من الربا يف شيء بل هو كما قال عليه السالم 

  سألكم  :السائل 



ومن سألكم باهللا فأعطوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن مل تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له (  :الشيخ 

أنت ) ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ( ، الشاهد قوله عليه السالم ) حىت تعلموا أنكم قد كافأمتوه 

ة ومخسة ، ما عليك مالم إطالقا بل انت حمسن استقرضت اليوم مئة دينار ، ووفيته غدا فبدل املائة ادفع مائ

وكرمي ، فما بالك من سنني استقرضت من هذا الرجل الطيب ألف دينار تريد اآلن توفيه ألف دينار ، بنفس 

العدد مع أن القيمة الشرائية هبطت إىل النصف ، أو قريبا من ذلك ، فأين اإلحسان ؟ أين قوله عليه 

أي مكافأة  أي ) ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ( ، ويف احلديث األخري السالم يف األحاديث السابقة 

مكافأة مادية ، فلذلك أنا أقول لكثري من الناس من إخوانا حينما حيسنون إّيل جزاهم اهللا خريا ، إحسانا 

أنا لست ماديا ، فانا أريد أن أقابل إحسانا بإحسان ماذا يقولون ؟ يا أخي يكفينا منك الدعاء ، أقول هلم 

،  يعين إذا )فإن مل تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حىت تعلموا أن قد كافأمتوه ( بالعاجز واحلديث يعين 

عجزمت ومل تستطيعوا مقابلة اإلحسان باإلحسان ، فعلى األقل ، ادع هلذا احملسن حىت يغلب على ظنك أن 

تمرار تدعوا هلذا الذي أحسن إليك ، لكن قد كافأته ، وهذا أمر غييب معناه ينبغي أن تظل دائما وباس

اخلطوة األساسية أن ال تلجأ إىل الدعاء ألن هذا سالح العاجز أنا أقول ، وإمنا تقابل اإلحسان باإلحسان 

فكيف أنت تريد أن تقابل احملسن بالسوء ، أعطاك ألف دينار ، مفعوهلا اليوم مخس مائة دينار ، تريد تعطيه 

  .ظلم بعينه ، والذين يقولون ال مثل ما قبض يريد يدفع أو يويف ألف دينار ، هذا هو ال

هؤالء بال شك يعين منطقهم منطق من ينتمي إىل مذهب أهل الظاهر ، الذي ال ينظرون إىل  :الشيخ 

معاين ومقاصد األلفاظ الشرعية ، وخباصة األحاديث النبوية ، ينظرون إىل اللفظ وفقط ، أما ما وراء اللفظ 

د ما ينظرون إىل ذلك ، فهؤالء كما أقول أنا بالنسبة للذين يفرقون بني التصوير اليدوي فهو من املقاص

عندهم حرام ، وبني التصوير واملعرب عنه بالتعبري اجلديد وبني التصوير اليدوي اآلخر يفرقون بني التصوير 

ل ، ويقعدون يفلسفوها لك اليدوي وبني التصوير اليدوي اآلخر، فهذا األول حرام ، والتصوير الثاين حال

ويقولون لك يا أخي هذا ما صّور ، أما مكابرة عجيبة جدا ، لو ما أخذ اجلهاز أو اآللة املصورة ، ايش 

  يسموا ؟

  الكامريا :السائل 

الكامريا لو ما أخذها ووجهها حنو اهلدف كان يصور اهلدف ؟ ما يصور لو ما كانت الكبسة هذه  :الشيخ 

يفلسفوا املوضوع بشكليات ال ينظر إليها اإلسالم  صحيح تعمل هكذا  ...ورة ؟ ما كانت تطلع الص

وهكذا وميكن ميكث ليال وارا حىت يتقن الصورة ، هذا العمل غري ذاك العمل ، هذاك ملخص خمتصر جدا 

، وال شك ، ألن تلك اآللة من يوم اخرتعها املخرتع األول ، اجلهود العشرات املئات من املبتكرين 

ذا العصا تطلع الصورة   ...واملخرتعني منكبة على هذا اجلهاز حىت وصولوا ا أنه البد التحميض والفلم 



كما هي  ، هذا كله عمل يدوي ، لكن ال فرقنا بني العمل اليدوي ، الذي أخذ من شخص معني زمن 

جهزوا جهازا  طويل ، وبني العمل اليدوي الذي أخذ من أشخاص زمنا طويال ، وطويال جدا ، لكن

لشخص واحد بلحظة واحدة ، يفرقون بني هذه الصورة ، وبني هذه الصورة ، هذه حرام وهذه حالل ، هذه 

ظاهرية مقيتة ، ظاهرية بغيضة ، أكرب ظاهرية من يقول أنه إذا بال يف اإلناء وفيه ماء هذا ى الشارع عنه ، 

كن إذا بال يف إناء مث أراق هذا البول ، من هذا ل) ى عن البول يف املاء الراكد ( ألن نص احلديث ، 

ألنه ما صدق عليه أنه بال يف املاء الراكد ، صحيح ، هو . اإلناء إىل اإلناء الذي فيه املاء هذا جاز ، ملاذا 

بال يف اإلناء الفارغ ، لكن ما النتيجة ، أخذ البول من اإلناء الفارغ وصبه يف اإلناء املمتليء ماء ، كل 

يعين ) ى عن البول يف املاء الراكد ( على الطاحون ، وجد من قال إن الصورة األوىل هي احملرمة  الدروب

مباشرة ، أما إذا بال يف اإلناء الفارغ مث أراق ما فيه اإلناء الفارغ يف اإلناء الذي فيه ماء هذا جيوز ملاذا ؟ ألنه 

جدا ، اآلن يف العصر احلاضر ، توجد مثل هذه  ما بال يف اإلناء املمتليء ماء هذه ظاهرية مقيتة بغيضة

الشكليات متاما ، ومنها الذي هو حبث الساعة ، أعطاه ألف دينار من مخس سنني أقل أكثر ، يريد إياها 

ألف دينار ، يا أخي األلف دينار اليوم ليس هلا قيمة جيوز يصري الدينار األردين مثل العملة السورية ممكن 

ي بالدينار الواحد مائة ومخسون لرية سورية ، فالذي كان مقرضا صاحبه من مخس من قبل سنة كنا نشرت 

سنوات عشر سنوات ألف لرية سورية ، ملا صارت األلف لرية سورية  تساوي تقريبا عشر دنانري هذا يريد 

أدان  يوفيه اياها كما استلمها يومئذ ، هذه مكابرة وجحد للحق ، يعين كالشمس يف رابعة النهار ظلم للذي

من آثار هذا األمر وخاصة يف الظروف االقتصادية املقلقلة أنه خيزن وميسك عن اإلحسان لآلخرين ألنه 

سيصاب باخلسارة فيما بعد ، أنا أريد أعطيك ألف دينار ، جيوز األلف دينار اليوم بالف دينار ، كما أنه 

وأحسن إىل الناس ألم يسيئون إّيل وأنا  ممكن ينزل قيمة الدينار ، ويصبح قيمة األلف مخسمائة فأنا سأبطل

أحسن إليهم ، فاإلسالم قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا هي حمض العدالة ، فيجب أن نطبق العدالة 

  )اليؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ( سواء كانت لنا أو كانت علينا ، و 

  . ...لو  :السائل 

  . ...ل اجعل لو عند ذاك الكوكب ه :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .هذه مغالطة املصيبة ما نزلت على اجلميع ، ال ألنه هو ملا استلم األلف دينار ، ما كان يف مصيبة  :الشيخ 

  كيف ما كان يف مصيبة ؟  :السائل 

  ما كان يف مصيبة ، ميني باهللا  :الشيخ 

  حلف لك ميني باهللا مصيبة خاصة ما عامة  :السائل 



ستلم األلف دينار ما كان يف مصيبة ، طيب اآلن نزلت املصيبة على هذا املدين وعلى هو ملا ا :الشيخ 

اآلخرين الذين عندهم ايش ؟ دنانري  مكنوزة ، لكن األلف دينار اليت كان متفق ا مل يكن هناك مصيبة 

  .قلنا املصيبة مشلت اجلميع ، مشلت اجلميع اآلن ، لكن يف ذاك الزمان ، ما فيه مصيبة  ...

  يعين الذي داين لو ما داين لبقيت يف جيبه وخسر نفس الشيء ؟ ... :السائل 

ما الفائدة من لو ؟ حنن نريد نعاجل  "زرعنا لو طلع يا ليت " تعرف ما يقولون عنا بالشام ،  ... :الشيخ 

  الواقع 

  .بناء حنن نريد نقدر اخلسارة مثال ألفني  ... :السائل 

  .در أي نعم الواقع الذي يق ... :الشيخ 

املالحظة هذه هلا عالقة بشأن أخينا الكرمي ، يعين أنا على شان أكافئك الزم أحسب كم قيمة  :السائل 

  فيكون هذا من باب أنا كافأتك ؟  ...األلف دينار ، الفعلية حاليا ، وأربطها بالسابق 

  .ال ، وفيت ما عليك  :الشيخ 

  دوفيت ما علّي ، إذا الزم علّي أزي :السائل 

  .نعم تزيد  :الشيخ 

  .أنا اآلن ما أستطيع أسدد األلف دينار ، بشكل ألف مقابل ألف إال إين أحسبها  :السائل 

  ما تقصد بكلمة ال تستطيع ؟ :الشيخ 

  الذي فهمته من إجابتك ألخينا الكرمي :السائل 

  نعم :الشيخ 

  نار إنه ما ينبغي سداد األلف دينار بألف دينار مع هبوط الدي :السائل 

  نعم :الشيخ 

فأنا قلت يف نفسي أحسب األلف دينار السابقة ، وأقدرها مثال طلعت ألف ومخسائة دينار ،  :السائل 

  أعطيه أنا األلف ومخسائة دينار فيكون أنا حينئذ أعطيته األلف دينار تبع له

  متام :الشيخ 

  . ...حسب  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  لف دينار ، هل أكون أنا آمث يف هذا األمر ؟اآلن إذا أعطيته فقط األ :السائل 

  لكن أنت ما أجبتين عن سؤايل ؟ ... :الشيخ 

  اآلن سـتأيت اإلجابة  :السائل 



  إن شاء اهللا :الشيخ 

قلت أنا أريد أن أعطيه أكثر من ألف دينار وهو ألف ومخسمائة دينار أكثر منهم ، يكون من  :السائل 

  أجل املكافأة فكافئوه

  منع :الشيخ 

  ما كنت الذي يريد حتكي هنا ؟ :السائل 

أنت قلت كلمة إذا ما استطعت  -يضحك - رأيت كيف أنا قلت إن شاء اهللا تعليقا وليس حتقيقا  :الشيخ 

  وقلت لك هذه كلمة رأيت حالك أنك حدت عنها اآلن سحبتها منها وإال مصر عليها ؟

  . ...سحبتها  :السائل 

  غريه تفضل ال هنا :الشيخ 

  الركعتني  ... :ل السائ

تقصد بالركعتني يف الثنائية يعين صار التعبري بالركعتني ما هو دقيق تقصد يف الثنائية ألنه يف الركعتني  :الشيخ 

  صح وإال ال ؟ ...الثنائية  ...

  . ... :السائل 

  . ...هذا التصوير حالل  ...الصوت  ...الزم  ...تفضل  :الشيخ 

  فصل لنا القول يف التورك يف الركعة الثنائية أو يف الصالة الثنائية ؟سؤال يا شيخنا لو ت :السائل 

يف هذه املسألة ينبغي استحضار حديثني وقد يلحق ما ثالث ، احلديث األول ، قول عبد اهللا بن  :الشيخ 

هذا احلديث ) إمنا سنة الصالة نصب الرجل اليمىن وافرتاش اليسرى ( عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما 

عطينا قاعدة ، أن كل جلوس يف الصالة ينبغي على املصلي فيه ، أن يفرتش اليسرى ويقعد عليها ، وينصب ي

اليمىن ، وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية ، جيب طردها واستعماهلا إال يف 

أفيض يف الشرح والبيان ،  حالة جميء نص ، خيصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى ، وقبل أن

أن قول الصحايب يف : أريد أن ألفت النظر إىل ناحية حديثية لنبين عليها الناحية الفقهية الناحية احلديثية هي 

أي عبادة من العبادات الشرعية ، السنة كذا ، يكون هذا التعبري يف حكم احلديث املرفوع ، هكذا  ذكروا يف 

ال الصحايب السنة كذا ، فهو يف حكم املرفوع أما إذا قال ذلك التابعي علم مصطلح احلديث السنة إذا ق

فمن دونه ، فليس له حكم املرفوع ، والقائل هنا إمنا سنة الصالة إىل آخره ، هو كما مسعتم عبد اهللا بن عمر 

س يف بن اخلطاب رضي اهللا عنهما ، فإذن هذا النص يفيد أن القاعدة يف املصلي إذا جلس يشمل هذا اجللو 

التشهد األول يشمل اجللوس يف  التشهد الثاين سواء يف سالم أو ما يف سالم ويشمل التشهد األخري الذي 

فيه سالم ، يشمل اجللوس بني السجدتني ، إال إذا جاء هناك نص آخر يبني يف هذا النص أنه مسألة أخرى 



يث أيب محيد الساعدي ، رضي اهللا ال تدخل يف هذا النص العام ، وهنا يأيت دور احلديث الثاين وهو حد

عنه ، حيث كان جالسا يف زمرة من أصحاب النيب يف عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

،  "لست بأعلم منا من صالته " : قالوا  "إال أصلي لكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " : هلم 

دأ يصلي الصالة اليت رآها من النيب صلى اهللا عليه وسلم  فب - هات لنرى -"فأعرض " قالوا  "بلى " قال 

فلما كان يف التشهد األول افرتش كما هو يف حديث ابن عمر وملا كان يف التشهد األخري ، الذي قبل 

السالم تورك ، نصب اليمىن وأدخل رجله اليسرى حتت ساقه اليمىن ، وجلس على وركه على فخذه ، وقال 

صدقت  هكذا  " ، فقالوا له  "ا ، رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي هكذ" : يف آخر حديثه 

إذن هذا احلديث حديث أيب محيد فيه موافقة حلديث ابن عمر  "كانت صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من جهة وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط ، وفيه ما أقول خمالفة فيه تقييد أو ختصيص لعموم حديث ابن 

بأنه التشهد األخري الذي فيه السالم ، ليس السنة فيه االفرتاش اليسرى وإمنا التورك ا ، قلت آنفا أنه عمر 

ينبغي استحضار حديثني وقد يتلومها حديث ثالث احلديثان اآلن وضحا ، أحدمها قاعدة معتربة يف كل 

األول الوسط ، وبني التشهد  جلسة هو االفرتاش ، احلديث الثاين حديث أيب محيد فيه تفريق بني التشهد

األخري الذي فيه السالم ، فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر التشهد األخري فيه التورك ، ذا نعمل 

احلديثني وال نضرب أحدمها باآلخر كما فعلت بعض املذاهب ، فاملالكي مثال ال يعرف لالفرتاش أثرا ، كل 

له دليال يف السنة ، على العكس من ذلك املذهب احلنفي ال يعرف اجللسات إمنا هي التورك وهذا ما مل جند 

يف الصالة إال االفرتاش ،فهذا يف طرف وذاك يف طرف ، واجلمع بني األحاديث هو الذي يراه كل العلماء 

على ما بينهما من اختالف يف الفروع ، أما كقاعدة ، فينبغي ضم األحاديث بعضها إىل بعض ، وال نضرب 

حديث وائل يف سنن النسائي أنه وصف أن : سول عليه السالم بعضها ببعض ، احلديث الثالث أحاديث الر 

النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى ركعتني وافرتش فيهما ، فهذا يوافق عموم حديث ابن عمر يف خصوص 

اآلخر  الصالة الثنائية ، هكذا ينبغي أن نعمل األحاديث كلها ، وال نعطل شيئا منها على حساب احلديث

  .، هذا جواب السؤال السابق نعم 

  ؟ ...هل يف التورك  :السائل 

سؤالك أيضا خطأ ل ترى اجلمع ، انا أجاوبك نعم ما فيه فرق ، لكن أنت تعين واإلمام ال يتورك  :الشيخ 

  ، أنت تعين أن اإلمام ال يتورك وإال ولو تورك ؟ 

  . ... :السائل 

  أو ال ؟  اهللا يهديك أجب بنعم ... :الشيخ 

  ما هلا عالقة باإلمام ... :السائل 



  ما هلا عالقة باإلمام  :الشيخ 

  . ... :السائل 

ال يؤذي إال من كان حديث عهد بالتورك أو ال حيسن التورك ،ألنه ليس معىن التورك يفرتش هكذا  :الشيخ 

ايق اآلخرين أبدا ، الذي  يأخذ مسافة شخصني  التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كاالفرتاش ، ال يض

ال حيسن التورك ، يبعد ما بني فخذيه ومييل يف شقه األيسر ، فيضايق فعال ، لكن الذي مترن على التورك ، 

ما يضايق أبدا ، فلذلك نقول له هذا الذي تظنه أنه يضايق جريانه ، خاصة الذين عن يساره ، مترن على 

أنه يبقى هناك خالف ، بني افرتاشك ، وبني توركك يف التورك ، ولني أعصاب رجليك حىت ال تشعر ب

الصالة ، فأنت بقى ملا تصور اآلن أنه يف مضايقة ، من أين تأيت هذه املضايقة يف تصورك أنت ؟ إذا تورك 

  من أين تأيت املضايقة ؟

  . ... :السائل 

رى حتت الساق اليمىن ، عن ميينه ، هذا غلط يا أخي ، ملا حتط الساق اليس ...ميكن تقصد أنت  :الشيخ 

ما تتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمىن ، زاوية قائمة رأيت ، وإمنا تشكل زاوية منفرجة ، فيه فرق بني 

تقصر لتجيء عند القدم اليمىن املنصوبة ، وحنن صرنا مخسني سنة  ...هكذا ، وهكذا ، من عن ميينه لكن 

رياننا ال من كان عن مييننا و ال من كان عن يسارنا ، أقل شيء نطبق هذه السنة ، وما نشعر مبضايقة جل

لكن هذا مثل ما قلت لك يف أول الكالم هو ال حيسن التورك ، فيشعر بأنه يؤذي صاحبه ، فأنت بقى إذا 

  . رأيت إنسانا هكذا ، فعلمه كيف يتورك إن شاء اهللا 

ك خمتصا بالثالثة والرابعة دون  الثانية هل هناك دليل صحيح يف السنة صريح أو يكاد يف جعل التور  :السائل 

  إذا كانت أخرية ؟

اآلن ذكرنا حنن اآلن سنذكر شيئني ونلخص كالمنا السابق ، عندنا دليل على هذا ، أوال حديث  :الشيخ 

  دخل الثنائية وإال ال؟) إمنا السنة الصالة هكذا ( ابن عمر 

  . ...دخل الثنائية  :السائل 

  اش وإال التورك ؟تسأل عن االفرت  :الشيخ 

اسأل عن التورك ، يف الثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخرية ، يعين ختصيص التورك يف الثالثة  :السائل 

  إذا كانت يف الصبح ؟ ...والرابعة ، إذا كانت األخرية دون 

الك ما الدليل أنه ما أنا فهمت من سؤالك إنه ما الدليل على أنه ما يف تورك يف الثانية ، وإال سؤ  :الشيخ 

  يف افرتاش يف الثانية ؟

  ال سؤايل أنه ما يف تورك ؟ :السائل 



  ، ذكرناه) إمنا سنة الصالة نصب اليمىن ، وافرتاش األخرى ( هذا جاوبتك ،  :الشيخ 

  . ...حديث أيب محيد الساعدي  :السائل 

وصف صالة النيب وذكر فيها  بعد هذا ، جئنا باحلديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر أنه :الشيخ 

  االفرتاش 

  االفرتاش  أما حديث أيب محيد الساعدي على الثالثة أيضا وإال على الرابعة شيخنا ؟ :السائل 

  ال صار هذا سؤال ثاين :الشيخ 

  يعين تكميل كله يف بعض :السائل 

كل جلسة يف الصالة ماذا   على كل حال ما فيه فرق بني الثانية والثالثة بدليل التفصيل السابق ، :الشيخ 

نفعل فيها ؟ ننصب اليمىن ونفرتش اليسرى إال ما قام الدليل على ختصيص هذا احلديث ، ذكرت اآلن آنفا 

  .أدلة التورك يف الصالة يف التشهد األخري وهو حديث أيب محيد الساعدي ومن وافقه من الصحابة احلضور 

ناسبة اإلقعاء بني السجدتني اإلقعاء بني السجدتني من مجلة اآلن أريد أن أذكر شيئا آخر ذه امل :الشيخ 

ما خنصص به حديث ابن عمر ، وهو االنتصاب على رؤوس القدمني بني السجدتني ، سئل ابن عباس كما 

يف صحيح مسلم ، عن اإلقعاء بني السجدتني فأجاب بأنه سنة نبيك ، أو أجاب بأنه جائز يف أول األمر ، 

 "سنة نبيك  كيف تقول يف شيء الرسول كان يفعله أنه جفاء بالرجل " اء بالرجل ، قال له قالوا إنا لنراه جف

، فإذن سؤالك وال مؤاخذة سبق اجلواب ، عندنا حديث عام ، إمنا السنة الصالة كذا وكذا ، عندنا حديث 

فيه داعي  مفصل ، حديث أيب محيد افرتش يف التشهد الوسط ، وتورك يف التشهد األخري ، بعد ذلك ما

نقول إيش الفرق بني الثالثية والرباعية ألنه هو ما ذكر ال صالة رباعية ، وال صالة ثالثية ، إمنا ذكر 

  تشهدين ، التشهد الوسط افرتش ، التشهد األخري تورك

  . ... :السائل 

  .أي نعم فنحن نعمل احلديث هكذا ، نعم  :الشيخ 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتورك يف الركعة اليت تنقضي ( هل هناك حديث أو وقع بلفظ  ... :السائل 

، والشيء الثاين سألت األخ ، هل اإلمام يتورك ، أم ال فكأنك تريد أن تبين على ذلك شيء ) فيها الصالة 

  ما هو ؟

 أي نعم ، بالنسبة للسؤال األول، هذا اللفظ الذي سألته وارد يف بعض أحاديث التورك يف التشهد :الشيخ 

األخري ، هذا اللفظ ال يؤخذ بدون اللفظ املفسر ، الذي قدمناه سلفا ، والذي يذكر االفرتاش يف الوسط 

والتورك يف األخري ، أما الذي ظننته أنا أنه األخ ، يسأل وهو مقتدي وراء اإلمام ذلك ألن بعض العلماء 

و اإلمام كان ال يأيت ا ، وهناك قدميا وحديثا ، يرون بوجوب أو شرعية احملافظة على سنن الصالة ، ول



طرف آخر من العلماء يرى متابعة اإلمام ، يف كل ما يفعله معذورا ، وأنا أتبىن هذا الرأي ، فإذا كان اإلمام 

مثال ال يعرف التورك  ملاذا ؟ ألنه حنفي املذهب ، فنحن ، ال نتورك ال خنالفة مل؟ األدلة كثرية ، يهمنا اآلن 

وإذا صلى قائما فصلوا ( حىت قال عليه السالم ) ا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا إمن( النص العام ، 

، فنحن جند يف هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) قياما ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني 

ي ال خيالف اإلمام ، فألن أمر املستطيع للقيام ، وهو ركن كما نعلم مجيعا ، أن يدع هذا القيام ، ملاذا لك

يأمره برتك سنة هو يعتقدها واإلمام ال يراها ، ولو كان يراها اإلمام وتركها عمدا فالصالة صحيحة ، ولو 

فعلها اإلمام متسكا بالسنة ، وخالفه املقتدي وهو يعلم أا سنة صحت أيضا ايش ؟ صالته لكنه أمث 

أو ترك إذا خالف اإلمام فعال أو تركا اآلن البحث يف التورك ،  ملخالفته لإلمام ، فهو آمث سواء  فعل اإلمام

إمنا اإلمام ( إذا كان اإلمام كاألحناف مثال ال يرون اجللوس هذا التورك ، فنحن ال نفعله ، ألن الرسول قال 

وال ، هنا يرد شبهة وهي اإلمام خمطئ ، يا أخي اإلمام خمطئ يف وجهة نظرك ، هذا أ) جعل اإلمام ليؤمت به 

، وثانيا إذا كان خمطئا فهو معذور واملعذور له حكمه ، وله احرتامه إال يف حالة مكابرة ومعاندة حيارب السنة 

كما يقال لكن إذا كان اإلمام، نشأ على مذهب ،   ...ويعادي أهل السنة ، حينئذ خيالف اإلمام وال ايش 

إمنا جعل ( رك أن خيالف اإلمام وهذه قاعدة وهذا املذهب ال يرى مثال هذا التورك ، فال ينبغي للذي يتو 

أال ترى أن اإلمام إذا قام مثال إىل الركعة الثالثة ونسي التشهد فهو خمطيء ، لكن أنت ) اإلمام ليؤمت به 

إمنا جعل اإلمام ( تتابعه ، وأنت على يقني إنه خمطيء ملاذا تتابعه ؟ هكذا السنة وهكذا احلديث يقول لك 

الذي أنا أردت أن أقول له إذا كان اإلمام ال يتورك فال تتورك لكن ما دام ظهر مقصوده أنه ، هذا ) ليؤمت به 

  .هو يضايق الناس فاجلواب عرفتم أنه جيب أن حيسن جلسة التورك ، نعم 

  طيب إذا كان ينزل على يديه ؟ :السائل 

دابة أو مثال يضع يديه حتت كل شيء هكذا ، كل شيء يتابع ما ينزل على يديه ينزل على ركبه كال  :الشيخ 

سرته أو  ما يرفع يديه كل هذه األمور يتابع فيها ، وهو يف متابعتنا له ما خنسر شيئا خالفا ملا يتوهم كثري من 

الناس ، ألننا حينما نرتك سنة من هذه السنن ، اتباعا لإلمام إمنا نفعل ذلك أوال ، التباع اإلمام األول ، 

وهو نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه ، ثانيا حنن تركنا هذه السنة ليس كسال وليس  اإلمام الذي ال ثاين له ،

مهال وليس رياء وال مداهنة وال ، وال وإمنا تركنا هذه السنة هللا ، هللا ، ما دام اتبعنا رسول اهللا ، فنحن تركنا 

من ترك شيئا هللا عوضه اهللا  (هذه السنة هللا ، وهنا ينبغي أن تستحضروا معىن قول نبيا صلى اهللا عليه وسلم 

  )  .خريا منه 

  ) .إمنا الطاعة باملعروف ( يا شيخنا يف حديث  :السائل 

  هذا متام احلديث وإال له تتمة ال تستحضر احلديث؟ :الشيخ 



  ال أستحضر  :السائل 

  .ما لك حافظ من احلديث إال آخره  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  !يا سبحان اهللا  :الشيخ 

  نسيت  :السائل 

  )ال طاعة ملخلوق يف معصية ( أول احلديث  :الشيخ 

  )يف معصية اخلالق (  :السائل 

  انظر انت حافظ احلديث :الشيخ 

  نسيت :السائل 

يعين املعروف شرعا ، صح ) ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق إمنا الطاعة باملعروف ( نسيته طيب  :الشيخ 

وخناصمه  ...هل املعروف شرعا أن اإلمام إذا أخطأ حنط دئبنا بدئبه  ؟ طيب حنن اآلن حبثنا يف املعروف ،

  وحنن نصلي هللا ،وإال نتابعه ؟ ما املعروف ؟

  .أن نقتدي بالرسول صلى اهللا عليه وسلم :السائل 

هذه حيدة هذه حنن نصلي وراء إمام االقتداء بالرسول ما جيب علينا ؟ أنه إذا أخطأ اإلمام تتابعه  :الشيخ 

  ختالفه ؟ ؟وإال

  نتابعه ؟ :السائل 

  .فإذن هذا هو املعروف  :الشيخ 

  حىت لو وضحت لإلمام بأنه خمطيء باألدلة ؟ :السائل 

  أبو أمحد طويل ...ارفع صوتك  :الشيخ 

  حىت لو وضحت لإلمام بأنه خمطيء باألدلة ؟ :السائل 

بني له ، وذلك لسببني اثنني ، وهذه نقطة هنا املسألة ال تتعلق باملوضح واملبني ، تتعلق باملوضح وامل :الشيخ 

مهمه جدا يف الواقع يف عصرنا احلاضر ، السبب األول يهمنا حنن كدعاة إىل اتباع السنة ، أن كل فرد من 

أفراد أهل السنة اليوم إذا تعلم مسألة يظن نفسه أنه صار إماما فيها ، وليس األمر كذلك ، ال يزال هو كما  

 ال يعلم شيئا سوى هذه املسألة اليت يريد يبحث فيها هذه املسألة مسعها من زيد كان من قبل أميا جاهال

فال نظن أنه بني له يا أخي السنة ، وهذه اإلمام  ...من بكر من أهل العلم واقتنع فيها وبدأ  يطبقها ، لكن 

يان ، ما يستطيع أن يقيم ما اتبع السنة ، هذه ناحية تتعلق باملبني رأيت ، أعين أن املبني ، يف كثري من األح

احلجة على املخالف عرفت كيف ، خاصة بزماننا ، ألن أهل العلم اليوم بالكتاب والسنة علما قويا خيصم 



هذا العلم املخالفني للسنة نادر جدا جدا ، لكن احلمد هللا دعوة السنة ماشية ، الناس سيطبقوا لكن ليس  

واملخالفني للسنة هذا فيما يتعلق مبن ؟ باملبني ، نرجع إىل املبني كل الناس أهل إنه يقيم احلجة على اآلخرين 

له ، املبني له تصور أنه ابتلي برجل عامل فاضل ما نقدر نتصور اآلن أنه هذا املبني له اقتنع ، ألنه يف رواسب 

يريد  قدمية جدا ، يعين مثل املرض ليس أول ما يعاجله الطبيب ممكن القضاء عليه ملاذا ؟ ألنه مستأصل

استمرار يف املعاجلة  وبالكاد أنه يشفي ويطيب ، هذا مثل املرضى يف قلوم ، يف خمالفتهم لسنة نبيهم ، 

العامل ، الزم نتصور أنه قامت احلجة ، على املبني .. فليس إذن مبجرد إقامة املبني احلجة حبق ما عامة الناس 

يا أرض اشتدي ما أحد عليك " لسان حاله يقول له ، خاصة وبصوة أدق خاصة إذا كان هذا املبني له ، 

وهو رجل عامل ورجل فقيه وميكن يفيت الناس ، ويأيت واحد من إخواننا الضعفاء املساكني ، يقول له  "قدي 

خالفت السنة ، السنة كذا ، كالمه صحيح ، لكن ما عنده كما يقولون اليوم خلفية وأدلة شرعية ، أنه يأيت 

لعامل ، الذي مغرت بعلمه ومتكرب ميشي يف األرض مرحا، فال ينبغي أن نتصور أنه جمرد ما ويبينها هلذا الرجل ا

التقى سين أو سلفي مع مذهيب وبينت له خالص أقيمت احلجة هذا خطأ لكن األحسن أن نبني احلجة ، 

إال مثل ما ، ال تقعد متسكه من خوانيقه  "ألق كلمتك وأمش " وكما قال بعض الدعاة املعاصرين كلمة طيبة 

حيكون على ذلك الكردي ، لقي رجال يهوديا يف الطريق ، واألكراد يف بالدنا هناك كانوا يتسلحون على 

عهد قريب ، خبنجر هنا يف زناره لقي هذا املسلم الكردي اليهودي ، سحب اخلنجر هكذا ، يريد يهدده 

ما يدري  ... "واهللا ما أدري "ل له  فقا "ادخل ماذا أقول ؟ " ، قال له  "اسلم وإال اقتلك " :قال له 

املسكني كيف يلقنه شهادة ال إله إال اهللا إىل آخره ، فال متسك خبوانيق الناس ، ونقول هلم إال ما تفعل كذا 

، أظن ))ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن (( ، يا أخي 

  ي قليال ال عليك ؟أعطيتك جواب سؤالك ؟ فقط طولت بالك عل

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  ما معىن هذا حديث صحيح شاذ :السائل 

  حديث صحيح شاذ ، من يقول هذا الكالم ؟   :الشيخ 

  قرأته يف كتاب تيسري مصطلح احلديث  :السائل 

  ظينسبق  ...من  ...حديث العهد يعين  ...تيسري مصطلح احلديث الشك أن هذا  :الشيخ 

  . ... :السائل 

نعم حنن نسمع منه حديث صحيح شاذ مثل إذا قلت حديث صحيح ضعيف ، يا أخي أنت  :الشيخ 

الناقل ما أدري خمطيء أو الذي نقلت عنه خمطيء واألحسن تكون أنت املخطيء ألن هذاك كيف ما كان 



أن يقال حديث صحيح  ، مؤلفا دكتورا ، فأحسن أن خنطيء صاحبنا من أن خنطيء ذاك ال جيوز يا أخي

ايش ؟ شاذ ألنه الشاذ من أقسام احلديث الضعيف ، فلذلك قلت لك قول القائل ، حديث صحيح شاذ 

كقولنا حديث صحيح ضعيف كقولنا ليل ار يف آن واحد، ضدان ال جيتمعان متحرك ساكن ، ضدان ال 

ناد ، ضعيف املنت ، انظر جيتمعان لكن ما الذي يقال ؟ يقال يف حديث ما، هذا احلديث صحيح اإلس

نفكك املعارضة السابقة بعضها عن بعض صحيح اإلسناد ضعيف املنت ، ما معىن صحيح اإلسناد ضعيف 

املنت ؟ توفرت شروط الصحة يف السند ، من حيث الظاهر ،و لكن قام دليل على خطأ املنت ، حينئذ إذا 

 ، ال نقول حديث صحيح شاذ ، نقول أردنا أن نلخص الكلمة السابقة ، صحيح اإلسناد ضعيف املنت

ما رواه عدل " حديث شاذ ،ونعين حديث ضعيف ، ألنه من شروط احلديث الصحيح كما يقول العلماء 

، فإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث   "ضابط عن مثله عن مثله إىل منتهاه و مل يشذ ومل يعل 

، وإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث  معلول ، فإذا قيل حديث معلول كما لو قيل حديث ضعيف

ضعيف ، أما اجلمع صحيح شاذ ، أيضا صحيح معلول ال جيتمعان نقيضان ال جيتمعان ، إمنا ميكن أن يقال 

هذا يقال من باب التوسع يف بيان صحيح السند ضعيف املنت ، أما الناس عامة الناس فال خياطبون ذه 

وال يقال هلم حديث معلول ، وإمنا واضحة  حديث ضعيف وانتهى اللغة ، وال يقال هلم حديث شاذ ، 

األمر لكن من حيث فلسفة اجلملة هذه استناد لقواعد علماء احلديث فلسفتها أن نقول صحيح االسناد 

  .ضعيف املنت ، هاتان اجلملتان يف النهاية يساوي حديث ضعيف واضح 

  .نعم  :السائل 

  .طيب تفضل  :الشيخ 

بة لقيمة الدينار هناك رجل مستأجر منذ ثالث سنوات مستأجر خبمسني دينار ، اآلن سعر بالنس :السائل 

  . ...الدينار باعتباره نازال ، أرى لزاما على أن أرفع السعر ، أو أبلغ 

  .يبقى مثل حكاييت سيقول جزاك اهللا خريا  ...اهللا جيزيك اخلري وصاحبك  :الشيخ 

  . ...لكن  :السائل 

  تفعل إن شاء اهللا ؟ لكن هل :الشيخ 

  كيف ال أفعل ، واألصل أفعل  :السائل 

  هنا املشكلة  :الشيخ 

  لكن الواقع جيربين أن ال أفعل  :السائل 

  ملاذا ؟ :الشيخ 

  .ألنه أنا كموظف آخذ مائة دينار ، وراتيب بقي على ما هو عليه  :السائل 



  يعين أنت لست موظفا ؟ :الشيخ 

  .أنا موظف  :السائل 

  .أنت تقول كموظف  :الشيخ 

املائة دينار بقيت على ما هي عليه ، وما زاد  ... -يضحك الشيخ والطالب  - ال يعين كصفة  :السائل 

  . ...راتيب وما زاد شيء من املواد اليت يريدها كيف سأزيد كيف سأتصرف وقس هذا 

ولكن وطنوا أنفسكم إن  ال تكونوا إمعة ، تقولون إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، :الشيخ 

أحسنوا إن حتسنوا ،و إن أساءوا فال تظلموا ، هذا الرجل الذي أنت ساكن يف داره أنت تعتقد ظامل له ، 

  ألنه معلمك يظلمك يعين الزم تظلم هذاك ؟

  .ال أستطيع أن أيف به  :السائل 

  .أعطين جوابا ، ألنه معلمك ظاملك ، تريد أنت تظلم مؤجرك ، قل ال  :الشيخ 

  .ال طبعا  :السائل 

نأيت اآلن ونعاجل موضوع ال أستطيع ، صح ،هذا التعامل اإلسالمي اخليايل اليوم اخليايل  ...قلها  :الشيخ 

ألنه ما فيه معاملة إسالمية اليوم ، مع األسف أنك أنت جتيء عند املؤجر صاحب الدار وتقول له يا أخي 

، أنه أنت تستحق مين أجرة شهرية مضاعفة لكن احلقيقة أنا أنا شاعر بسبب هذه األزمة من نزول الدينار 

شاعر من جهة أخرى أنه ال أستطيع أن أوفيك اياها ، يف عندك حل أنت ؟ أنا يف اعتقادي لو كان أخبل 

تذمم حلالك والذي  ...الناس ، ملا يسمع العرض هذا ، سيتنازل معك ، سيقول لك انظر يا أخي ، أنت 

مثال يعين ، هذه الصورة احلسىن اليت تناسبك أنت مثال ، يف هذا  املثال ، ممكن نتصور  تدفعه أنا قابل به ،

يستأسد الرجل ،ويتقوى عليك ويقول لك ال أنا ما أرضى إال بضعف األجرة مائة دينار شهري ، أريد إياها 

واهللا يبارك لك يف  مائتني دينار يف هذه احلالة أنت بقى لك حالة من حالتني ، يا تقول له أنا ال أستطيع

دارك ، وأمهلين مجعة مجعتني شهر شهرين ، سأستأجر دارا جديدة تتناسب مع معاشي مع موردي ، أو 

أنت تالحظ أنه يف عندك استطاعة ، أن تويف له مع الزمن الفرق الذي ستتفقون عليه ، دين يعين ، فإذن ما 

عاجل املوضوع معه بطريقة من الطرق ، حىت احلل أن تقول مثل ما ظلمين معلمي أنا سأظلم مؤجري ال ي

، اليوم مع ) ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه ( يكون راضيا ألن الرسول عليه السالم كان يقول 

األسف كل الناس إذا كانت النسبة مائة استثين منهم واحدا او اثنني وهكذا ، بالنسبة هذه ما يراعوا حقوق 

 بيت من عشرين سنة ، خبمسني دينار خبمسني وعشرين دينار ، يظل يدفعها اآلخرين أبدا ، الذي ساكن يف

إىل اآلن مخسا وعشرين دينار ، هذا ظلم كما حكينا بالنسبة للدين السابق حط حالك انت حمل املؤجر ، 

ترضى ذا املال األجرة اليت تدفعها أنت ؟ ال إذن أنصف الناس من نفسك ، خالصة اجلواب ، كونك أنت 



شك ما يساعدك على أنك ختلص ذمتك منه ، فيه لك عدة طرق حتول بينك وبني أنك تظلم املؤجر ، معا

  .بسبب ايش ؟ أنه معلمك ما يرفع أجورك ويرمحك اهللا 

  ؟ ...تابع إىل نفس السؤال املعلم هو نفسه مدايين ألف دينار ، وما زادين يف راتيب فهل أزيده  :السائل 

هي مفروض الدولة أن توسع على  ...لة ما تعطيه وال قرش فقط  رغم عنها إن شاء اهللا الدو  :الشيخ 

الشعب ، يعين تعيد سرية عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز عرفت كيف؟ فالدولة بدون ب بدون 

  .ماشي احلال ، أما األفراد ال ما جيوز  ...سلب 

ملدة مخس سنوات أو عشر سنوات شامل  يف نفس السؤال شيخنا لو كان هناك عقد إجيار بينهم :السائل 

  .الكالم اجلواب 

  اعمل مبادلة حط حالك مكان املؤجر ؟ وجاوب ؟ :الشيخ 

  . ...يعين يف اآلية أردنا نذكر  :السائل 

  ال نص اآلية ما يشمل الصورة هذه ملاذا ما جاوبتين ؟ :الشيخ 

  .أكون ما راض  ... :السائل 

  اآلية ما تقول ؟ ...املؤجر خالص ، تقبل لو كنت أنت  :الشيخ 

  . )) ...أوفوا بالعقود ((  :السائل 

  ؟ ))أوفوا بالعقود (( ما معىن  :الشيخ 

  .يعين أوفوا باالتفاق الذي اتفقتم بينكم  :السائل 

  حرفيا ظاهريا مثل ما ضربنا األمثلة ؟  :الشيخ 

  .يكون يف اتفاق معني  :السائل 

  ب ؟ما جاوبتين ملاذا ال جتاو  :الشيخ 

  كيف يعين حرفيا ؟  :السائل 

هكذا قال ملاذا أنا أسالك ، كما أنت تسألين ما ضربنا لك مثاال ى عن البول يف املاء الراكد،  :الشيخ 

، أنا أقول لك  ))أوفوا بالعقود (( طيب  ...لكن لو بال يف اإلناء الفارغ ، وأراق ما يف اإلناء يف االناء 

 أوفوا بالعقود باللفظ وإال باملعىن ، اللفظ ى عن البول يف املاء الراكد ، حط نفسك حمل املؤجر ، ما معىن

؟ ، يعين ال تنقضها يعين اتفقنا حنن  ))أوفوا بالعقود (( املعىن عرفته ، و هنا أيضا يف اآلية ، ما تعين اآلية 

فأوجبت على شيء فسرعان ما نقضناها ، لكن جاءت ظروف ، مل تكن هذه الظروف ساعة العقد ، 

  إعادة النظر يف هذا العقد ، يقبل تعديل يقبل إضافة يقبل حذف هذ شيء ثاين ،واضح ؟

  .نعم  :السائل 



  بارك اهللا فيك :السائل 

  اسأل يف نفس السؤال  :السائل 

  ما شاء اهللا  ... :الشيخ 

سابقا يعين إذا  بنفس السعر الذي كان قائما ...إذا كان شيخنا ال يزال بعض البيوت الفارغة  :السائل 

  شخص سيستأجر بيتا يف هذا الوضع املوجودون فيه ، وجد نفس األسعار مناسبة اليت موجودة يف األسواق ؟

  .حط حالك حمل املؤجر  :الشيخ 

  .طلب مين هكذا  اإلجيار  :السائل 

  .أنت حط حالك حمل املؤجر  :الشيخ 

فيه اآلن بعض الشقق الفارغة ومنها مؤجر ، هو شيخنا يعين . ...إذا سامع فتوتك أزيد السعر  :السائل 

ألنه كان مؤجرا بثمانني دينار واآلن عملها سبعني  ...طبعا نزل اإلجيار عما كان من أول ما رفع اإلجيار 

  .دينار ، يف شقق فارغة يريد يؤجرها فيؤجرها بنفس السعر ذا الوضع 

ا من عشرين سنة ويدفع مخس وعشرين دينار اآلن هذا سؤال ليس واردا ، الذي يستأجر الدار قلن :الشيخ 

  لو أخالها يدفع مخس وعشرين ؟

  . ...ال شيخنا من مخس سنوات  :السائل 

يا أخي ما نريد نتناقش يف األمثلة يا أخي املقصود تقريب املوضوع ، ما من مخس وعشرين سنة من  :الشيخ 

الدار وكان مستأجرها خبمس وعشرين مخس سنوات ، ما من مخس سنوات من سنتني ، إذا أخلى هذه 

  تؤجر خبمس وعشرين وإال بست وعشرين 

  .شيخنا خبمس وعشرين  ... :السائل 


